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ARTIS is ontwikkeld om bestuurders en projectontwikkelaars inzicht te geven in de ontwikkeling van mogelijke
groene energieprojecten waarbij de aspecten van systeemintegratie en leveringszekerheid voorop staan. Het
model omvat alle mogelijke invloeden op vraag, lokale opwekking en distributie, inclusief de weersinvloeden
en andere toevalsfactoren en berekent de verwachte resterende behoefte aan centraal opgewekt vermogen.
Dit draagt bij aan de objectieve afweging van alle risico’s, de gezamenlijke besluitvorming en daarmee de
bespoediging van de energietransitie.
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capaciteitsgegevens en de verwachte vraagontwikkeling
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van de tekorten aan geleverd vermogen op systeemniveau

Wat zit in het model

en op alle niveaus daaronder, met een opsplitsing en rang-

ARTIS staat voor Availability and Reliability Tracking

schikking van de oorzaken van deze tekorten.
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berekenen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Bediening en verkrijgbaarheid

van continue productiesystemen die bestaan uit grote aan-

SecuoS biedt studies, zowel aan individuele partijen
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de ondersteuning van de energietransitie.

is toegankelijk op www.artis.la/V23/models/artis.html
en werkt in de meeste grote webbrowsers, installatie

Input, output en bronnen

is niet nodig. Voor commercieel gebruik zijn de kosten

De ARTIS modellen van de productiebeschikbaarheid

van een licentie vanaf 4500 €/jaar. Het gebruik voor
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oriëntatie- en trainingsdoeleinden is gratis.
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Figuur 3: Verwachte tekorten
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